Eigersund Senterparti
kommunevalgprogram
2019 – 2023
Senterpartiet vil bygge på de gode kreftene nær folk i lokalmiljøet. Samhold og
hjelpsomhet og gjensidig ansvarsfølelse i bydeler og bygdesamfunn er viktige
verdier å hjelpe fram. Gjennom dugnadsarbeid og andre byggende aktiviteter
kan den enkelte oppleve tilhørighet og selvrealisering.

Det offentlige velferdssamfunnet kan ikke alene garantere lykke og velvære for
den enkelte. Frivillighet og nærhet er noen av kjerneverdiene for Senterpartiet.
Tilflyttere er velkomne i Eigersund kommune.
Senterpartiet er opptatt av et godt og effektivt tjenestetilbud til innbyggerne i
alle deler av kommunen. Vi vil arbeide for økt tillit til de ansatte i kommunen.
Samtidig som vi må ha en god og framtidsrettet økonomistyring av kommunen.
Senterpartiet vil ikke øke den kommunale eiendomsskatten.
Ungdom
Dere unge er framtida vår. Vi er opptatt av å legge til rette gode boligforhold
og å skape interessante jobber i vår region.
Senterpartiet er opptatt av de unges behov og ønsker å gi dere muligheter.
Senterpartiet vil arbeide for:
ü attraktive og varierte rusfrie tilbud, spesielt for aldersgruppen 15 – 17 år
og 18 – 20 år.
ü at kommunen arbeider for et bredt tilbud innenfor videregående
utdanning ved Dalane videregående skole.
ü at kommunen er aktive på å ta inn lærlinger i ulike fag, og motiverer
bedrifter i kommunen til å gjøre det samme.
ü videreføre ungdomskontakten på minst dagens nivå.
Oppvekst og skole
Barnehage og skole blir stadig viktigere som deler av miljøet der våre yngste
vokser opp og formes. Derfor er det viktig at virksomheten er preget av
1

kvalitet, både når det gjelder personell og lokaliteter. Ro og god
arbeidsdisiplin er en forutsetning for læringsutbyttet. For noen elever vil
ordinær undervisning oppleves som lite meningsfullt, og alternative
opplæringsformer, med større innslag av praktisk arbeid, tror vi vil utløse
iboende evner. Spesialpedagogisk hjelp må settes inn tidlig, tidlig hjelp er
den billigste og beste hjelpen.
Senterpartiet vil arbeide for:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

opprettholde og videreutvikle ungdomsskolen på Hellvik
rehabilitere og utvide Grøne Bråden Skole og Husabø skolene
økt barnehage kapasitet på Hellvik
å opprettholde andelen kommunale barnehageplasser
å redusere byråkratiet i både barnehage- og skolesektoren
øke grunnbemanninga i skolen for å bidra til tidlig innsats for elevene
og å motvirke mobbing.
øke bemanninga i barnehagene.
nulltoleranse for mobbing på skolene i Eigersund
innføring av skolemat
velfungerende barnevern
gi minoritetsspråklige elever tilstrekkelig oppfølging
utvikle Dalane Studiesenter etter distriktets behov

Landbruk
Eigersund kommune har driftige og dyktige bønder som gjør en formidabel
innsats med matproduksjon og pleie av det flotte kulturlandskapet i
kommunen. Det er også i kommende periode viktig å skape grunnlag for
stolte bønder som benytter de naturgitte forutsetningene for landbruk i vår
kommune.
Senterpartiet vil arbeide for:
ü sterkt fokus på jordvern.
ü etablere ei ordning med «jordbank» i kommunen, administrert av
landbrukskontoret
ü gode kommunale veier og veivedlikehold i alle deler av kommunen.
ü benytte Dalaneregionens fortrinn når det gjelder beiteressurser og
skogressurser
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ü ta hensyn til dyrka jord og innmarksbeite i samband med utbygging av
ny E 39 og andre samferdselsprosjekt, og forsøke å benytte
overskuddsmasser til nytt/forbedret jordbruksareal.
Næringsliv
Et sterkt og offensivt næringsliv er avgjørende for den kommunale
tjenesteytingen. Gode jobbmuligheter er viktig for at folk vil bosette seg i
kommunen vår. Kommunen skal legge forholdene til rette for både
eksisterende næringsliv og nyetableringer. For å få ønsket utvikling er det
viktig å ha ledige næringstomter i alle deler av kommunen.
Senterpartiet vil arbeide for:
ü realisering av næringsområdet på Eigestad, ved å føre fram vann og
kloakk.
ü å ha et klart skille mellom næringsområder og bolig/hytteområder
ü tilrettelegging av attraktive næringstomter og felles markedsføring av
disse via kommunens næringsselskap
ü snarlig realisering av ny bru til Eigerøy, som er kommunens desidert
viktigste næringsområde
ü fortsatt aktiv satsing i Egersund havn
ü at Egersund havn skal være en attraktiv fiskerihavn
ü utdanningstilbud i regionen som er tilpassa næringslivets behov for
kompetanse, både gjennom videregående opplæring og Dalane
Utdanningssenter
ü legge til rette for at varehandel og annet næringsliv får ekspandere og
utvikle sitt potensiale.
Boligbygging
Bolig er den viktigste investeringer vi gjør. Unge i etableringsfasen må få en
reell mulighet til å skaffe seg en bolig/tomt til en fornuftig pris.
Senterpartiet vil arbeide for:
ü kommunale boligtomter i alle deler av kommunen, slik at boligbyggere
står fritt i valg av entreprenør og håndverkere.
ü en totalplanlegging av nye boligfelt. Hvor bolig, skole, arbeidsplasser og
miljøhensyn blir planlagt i en sammenheng.
ü å gi førstegangsetablerere rabatterte tomter i kommunale boligfelt
ü spredt boligbygging og spredte boligfelt i utkantene av kommunen
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ü framtidig etablering av et nytt «byområde» i grenseområdene mellom
Hellvik og Sirevåg, med dobbeltsporet på Jærbanen som utgangspunkt
ü rask og effektiv saksbehandling av byggesøknader/reguleringsplaner
ü utbygging av kommunalt boligfelt på Ramsland og gå i dialog på private
utbyggere for å få utvide Strømstad boligfelt.
ü å ivareta trehusbebyggelsen i Egersund sentrum
Kommunikasjon og samferdsel
God kommunikasjon er grunnleggende for bosetting og næringsliv i hele
kommunen. Samferdselspolitikken bør prioritere satsing på kollektive
løsninger og trygghet for myke trafikanter. Sammenhengende gang- og
sykkelstier er et mål for framtida.
Senterpartiet sier nei til å finansiere vegutbygging i Eigersund kommune
med bompenger.
Senterpartiet vil arbeide for:
ü at det ikke innføres bompenger i Eigersund i valgperioden
ü ny bruløsning Eigerøy, som er kommunens desidert viktigste
næringsområde og et viktig boligområde
ü utvide parkeringskapasiteten ved jernbanestasjonen på Eie, ved
parkering i 2 etasjer på dagens parkeringsplass og å nytte «linjegodsområdet» til langtidsparkering.
ü ny trase for jernbanelinja i Drangsdalen
ü prioritere utbedring av eksisterende vei mellom Krossmoen og
Lomeland.
ü Å sikre gode tilførselsveier til den nye E 39
ü dobbeltspor eller krysningsspor på Jærbanen og nytt stasjonsområde i
Helleland og Hellviksområdet, godt tilrettelagt for parkeringsplasser
ü utbedringer på fylkesveier
ü arbeide for punktutbedringer på fylkesveien over Hetlandsheia, og
vurdere alternativ påkopling til dagens E39.
ü 100 % mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen
ü godt vedlikehold og fast dekke på gater og kommunale veier
ü prioritere trafikksikring i boligfelt og langs skoleveier
Miljø
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Det er viktig at vi tar hensyn til miljøet og naturressursene i alle aktiviteter.
Senterpartiet ønsker en bærekraftig forvaltning av naturressursene våre. Vi vil
ha et godt miljø, der både næringsliv og private stimuleres til å være mer
miljøbevisste.
Senterpartiet vil arbeide for:
satsing på fjernvarmeanlegg i nye boligfelt
et sterkt jordvern
renovering av ledningsnettet for vann og avløp
å realisere planlagte vannkraftprosjekt i kommunen
å etablere flere ladestasjoner for elbiler, for eksempel i tilknytting til
jernbanen
ü henteordning for glass og metall i stedet for dagens bringeordning
ü ordning for sortering av søppel i alle kommunale bygg
ü mindre forbruk av plastprodukter og enda bedre innsamlingsordning
ü
ü
ü
ü
ü

Kultur
Et aktivt kulturliv i hele kommunen er forutsetningen for å skape et levende og
aktivt lokalmiljø. Kulturlivet er svært viktig for å få folk til å bosette seg og
trives.
Senterpartiet vil arbeide for:
ü økt støtte til frivillige lag og organisasjoner som driver barne- og
ungdomsarbeid
ü Støtte lag og foreninger med tilskudd til administrative funksjoner
ü opprettholde aktiviteten i kulturskolen
ü ta vare på Pingvinen og de andre fritidsklubbene i kommunen
ü gratis leie av kommunale bygg og anlegg for organisasjoner som driver
barne- og ungdomsarbeid.
ü vedlikehold av kommunens turstinett i samarbeid med grunneierne
ü støtte til lavterskeltilbud innenfor idretts-/kulturlivet
ü etablering av treningsstudio på Helleland og Hellvik

ü startpunkt for pilgrimsleden i Eigersund
ü lokalisering av vitensenter og bibliotek i sentrum
Helse og sosialtiltak
Målet er å gi den enkelte medisinsk og sosial trygghet, og å skape et miljø som
fremmer en sunn oppvekst. Behandlingen i nærmiljøet er et grunnleggende
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prinsipp. Hjem og lokalsamfunn må være aktive medspillere, og ikke minst
pensjonistene er en verdifull ressurs i dette arbeidet.
Senterpartiet vil arbeide for:
ü å utvide sykehjems- og bofelleskapstilbud i kommunen
ü kompetanseheving av personell innen helse og sosialavdelingen
ü omsorgslønn til personer som tar seg av pleietrengende i hjemmet
ü å videreutvikle Dalane distriktsmedisinske senter på Lagård
ü at kommunen strekker seg langt for å bosette asylsøkere som har fått
varig opphold og bidra til at disse kommer i arbeid.
ü økt fokus på psykisk helse, med spesiell vekt på unge over 18 år med
psykiske problemer
ü å etablere sosiale møteplasser for eldre mennesker, gjerne i sammen
med barn og ungdom.
ü økt matglede for eldre
ü tilrettelegging av botilbud for eldre på Hellvik, Helleland og Eigerøy
Dalane-regionen
Dalane-regionen er en spennende region med til sammen om lag 24 000
innbyggere. Vi tror at kommunene i regionen kan løse flere oppgaver i
fellesskap, og derfor er interkommunalt samarbeid viktig å utvikle videre.
Senterpartiet vil arbeide for:
ü felles driftsselskap for vann og avløp for Dalane-kommunene, etter
modell av DIM og Dalane Energi
ü felles næringsområde med Bjerkreim kommune på Eigestad
ü felles næringsområde med Lund kommune på Aarrestad
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